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«Den uundgåelige hvite
mann» er forsvunnet Gule, brune og svarte menn tar hans
plass. Og dette er Europas egen skyld
Chruschtschow, sier Kleist,
PETER KLEIST:
Chruschtschow 50 km vor har gitt en drabelig dult til
den koselige optimismen våHamburg.
re travle samtidige er befengt

Peter Kleist er en tysk for- med. Det går langsomt opp

Q

PROFESSOR RAGNAR SKANCKES SISTE BREV

I disse dage da det norske
folk sammen med den norske
presse er så opptatt av den
amerikanske sedelighetsforbryter Chessmans skj ebne, da
alle prominente personer i
dette land iler med å tegne
sine navn under Dagbladets
benådningslister til fordel for
denne ukjente amerikaner kan det være på sin plass å
minne nok engang om den
siste nordmann som ble henrettet. En behøver ikke gå så
fryktelig langt tilbake i tiden,
det er bare snaue 12 år siden

alle avisene og alle benåd- ikke vært forgjeves. Nå ber
ningssØkerne lot professor man for en utlending med det
Ragnar Skancke drepe foran svarteste rulleblad om den
eksekusjonsavdelingen
på nåde en selv ikke ville gi proAkershus - med prest og lege fessor Skancke!
Men de her hjemme som
og vitner av alle slags, nøyaktig som i Kalifornia. I det ikke ga nåde og de som ikke
siste brev den på politisk gjorde noe for at Skancke
grunnlag dØdsdømte Ragnar skulle få beholde livet - derSkancke skrev, uttaler han iblant benådningseksperten
håpet om at «jeg kanskje kan Dagbladet - kan ha godt av
bli den siste som må gå i dØ- å lese professor Skanckes sisden på denne måte. Så har te brev fØr henrettelsen.
det ikke vært forgjeves».
A dØmme etter r,eaksjonen
Vi gjengir det nedenfor i
på Chessmandommen har det faksimilie:

I

SN

O

for dem at vårt tog ikke er
stanset på en rosensmykket
endestasjon, men at det raser
videre med stadig villere fart.
Hvorhen? Inn i en fremtid vi
ikke kjenner. Vi må nøye oss
med å konstatere retningen.
Men retningen er ikke beroligende.
«Hvor var vi bare igår, I
borgere a v London-ParisBerlin eller Bonn, Wien eller
Roma, Warszava eller Madrid? Dette Europa som det
i dag snakkes så meget om hvorledes så det ut omkring
år WOO?
Ar 1900 så Europa som d~.n
uinnskrenkede
herskerinne'
over jorden. Den lille halvøen
på kjempen Asias bak var
blitt verdens sentrum. Portugisere og spaniere, hollendere og engelskmenn, belgiere,
franskmenn, tyskere og russere vandret
ukrenkelige
gj ennom
Asias - Afrikas Amerikas - Australias
byer,
stepper og skoger, mens .de
farvede folkeslag stod rundt
i ærbØdighet.»
Peter Kleist skildrer her en
fortid hvor der var noe som
het «den uundgåelige hvite
mann», en herskertype som
atter og atter går igjen i den
store amerikanske forfatter
Jack Londons (1876-1916) bØker, men Jack London er dØd
og det er også hans herskertype. «Den hvite djevel med
tigerøynene» (kinesernes
navn på den hvite mann) er
ikke lenger respektert, men
bare hatet av de farvede folkeslag.
Og det er han selv skyld i.

Peter Kleist gjør oppmerksom på at dette Europa ikke
er skapt av sjømaktene, men
av Europas geografiske sentrum Tyskland. Det var de
tysk-romerske keisere Hohenstaufferne (1138-1254) og de
etterfØlgende mektige byer og
handelssammenslutninger som f. eks. Hanseaterne som
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fatter med grundig kjennskap
til Sovjet-Unionen hvor han
har vært atter og atter. Hans
bok er meget god, med en fylde av opplysninger, så den
.om har lest den vet det som
trengs om Lenin-StalinChruschtschow og SovjetUnionen. I fortid, nutid og
fremtid.
Peter Kleist
bekjenner
straks farve idet han på bokens omslagspapir skriver:
«Sovjet-makten har i dag
rådighet over 81,6 av de 9.9
millioner
kvadratkilometer
som utgjør det geografiske
Europa. Sovjet står 50 km fra
Hamburg. Sovjet står 150 kni
fra Dardanellerne. Disse to
ønskemål som allerede for 250
år siden behersket zsarenes
politikk. Hvis De tror at våre fromme
Ønsker skulle ha fått Sovjet
til bare en eneste gang etter
1945 å ha fØlt lyst til hØflig
og fredelig å traske tilbake
1000 km til sine gamle grenser fra Versailles, da må De
vennligst smekke igjen denne
boken. For De befinner Dem
da i det utmerkete selskap
sammen med de mest fremskutte navne fra WashingtonLondon og Pfj,ris. Men med politikk skulle De ikke søle bort
Deres kostbare tid».
Første del av boken omhandler «Europas Under-
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Hvem har førsteretten?

.....

Fortiede

Tyskland

Da britene senket BDS-båten med 5-6000
russiske krigsfanger. Efter informasjoner
av sine norske agenter.

De britiske aviser og deres
halehengere i norsk presse
har funnet en ny godbit i
hetskampanjen mot Tyskland
Efter hva det opplyses har da værende på talemyndigheUl_ det g~elder best mulig å statsminister
Johan
Ny- personer, Andreas C a p:p ejevne veien for Sovjetsam- gaardsvolds erindringer et len (nu statsråd) og Sven
veldets næste framstØt, og slikt innhold at de har van- A r n t z e n, befriet for landsDagbladet går da naturligvis skelig for å finne forlegger i svikklage, fordi han angivelig
hadde utført si~Ømilitær spioi spissen sammen med broder ufrisert stand.
«Friheten». Efter at USA på
Det kan for all fremtid nasje for britene. Hva slags
det nærmeste har overtatt slåes fast at <,Gubben« viste spionasje?
En vakker dag under okkuhele Spania og har lagt et til tider en meget stram nanett av depoter og flyplasser s~onal. holdning under ~~sil pasj onen damper et skip fra
m.V. over landet, er det nå tl~en loLondon. De bn.tlske DES sydover langs Nordlandsblitt et ramaskrik fordi Tysk- ralds pa norskekysten gjorde leden med 5-6 tusen russiske
land også har forsØkt å ut- ha~ rasende og øke~ - om krigsfanger. Norske patrioter
som lå på lur i land telegravide sitt trange strategiske ~lU~g -:-k habn~ttaversJon mot
rum ved å forhandl
r _ e yms e n e r , som had- ferte om skipet til britene.
nende innretninrrer e °om dlgt de gjort Norge til en brikke Da fangeskipet hadde kastet
ver å klare oss, vi få/fø på
t:>.
g e . ·tt
'nr M en s Ø
K'
nnen n- anker på Hamnesvalen nord
hele slenget i stat og kO,mmu- vil de jo være for galt om det l ~l spI.
Tyskland som hele NATO-for- stmn Nygaardsvold. glemmer for TjØtta, kom de britiske
ner og de som velferds~jefene
mosquitos. FØr båten sank,
?ar inviter! til. å heve trygder svaret nå hviler på ogSå skul- ~ePtpe 'l~ensYHnet t,ll ~arens kom den så langt som til
de få muligheter til å beskyt- ~IS e VI Je., an g~r SIkkert.
Istedenfor a gjøre noe. ~
midt På RossØY, hvor den
øverst, som vårt Politbyrå te blandt andre Dagbladet. l~ke med pa stryknmg av pe- kjØre baugen på land. Der
f .
sitter landsstyret i AP. for de Vi venter spent på næste mbIJed~tededr.
står skroget ennu .. Likene av
som sitter der har alltid Sovjet trekk i sj akkspillet fØ:r Krust-. Isse ager eIrer ma~ fangene flØt langs alle strensj
ov
setter
alle
sammen
orgler
over
grusomheter
l
vært det store forbilde,eog det
sjakkmatt!
Dachau
og
Saxenhausen, der i dagevis og utgjør nu
er dit de vil ha oss. Ikke ved
hVQrunde17, man glemmer at sansynligvi3 hovedmassen på
revolusjon, men ved å ~1å oss
~"I'\'"''''\N'VV\'''''''''\1\I''''' tyskerne langtfra overgikk den russiske soldatkirkegård
så sakte og «progressiv!» at vi
sine motstandere i umennes- på TjØtta. Her nedla Kong
ikke skriker eller gjør oppOla v ifj or hØst en krans. Herrør. Til slutt har deres" Sam- den noe i samfunnets status? kelig opptreden.
fra
kan man se skuten som
Her
i
landet
ble
det
under
virkelag overtatt all handel,
Skulde det ikke være rimeok~upasj
onen
begått
en
hel
ble
senket
i samarbeid melstat og kommuner eier all lig at bygdefolket eide bygjord og all skog, og ddver oss den? Vilde det være urimelig del forti~de ugj erninger, som lom' norske illegalister og
formastelige som meI- eller om en bygd gjorde opprør man i bindsterke, skrytende militære briter.
Det var ytterst få tyskere
mindre slaver.
"
mot pampene og sa som så, ve liker helst ikke omtaler i
«Velferdsstaten~ .... ! ___ at nå skal jorden eies av de annet enn. tåkete vendinger. som her fikk sin bane. Den
Gjemt :9~ kamuflert langs tapre norske los fra SannesFor dem som sitter oppå de som dyrker denog skogen forandre, slavene _ _ _
deles på den dyrkede jorden i den norske kyst lå norskfØdte sjøen, E. Daksvlk':Ii1t~t
En bonde, det er nGle som rimelig forhold til areal av britiske agenter med sendere imidlertid livet under foradel, presteskap og siden han- jord og skog innen herredet? og varslet Royal Air Force om sØket på å redde de russiske
deIsmenn, byfolk og byråkraDet tjener ikke en demo- kysttrafikken. Den store dy- fanger. Han s støtte er ennu
ter har foraktet og ansett som kratisk ut,:,ikling at noen «Fa- namiske skibsreder i BDS, ikke reist!
A. L.
sitt lovlige bytte. Den katolske rukkeor» eler .skogen og bru- Thomas S. F a l c k jr. ble av I
kirke la under seg det meste ker ga~dene hl sommersteder.
av jorden før reformasjonen. I Heller Ikke at stat og kon~mu- ""''''''''''','''''-''V~~N'''''''''''''''IAI_rv.N\I'-'''''''''''''''~''''''''''
Siden var det byråkrater O" ne søler bort folkets verdIer.
Europas midte, som så opp til
pengeutlånere som lånte fo:
Har staten fått annet til å
sine diktere og tonekunstnere,
armede bønder litt, og ,Som til lønne s~g ~n Vinmonopolet og
som ga husville kunstnere fra
slutt slo til seg gårdene. Sist, skatteflaenet?
andre land ly? som maurfliti tredveårene var det b~nkene,
I krigstid er det mangel på
tig skjøttet sitt håndverk og
godt hjulpet av stateI,ts kro- mat, da vil byfolk gjerne være
dyrket sin jord, kunne det
neoppskrivning som tillyste på hatt med en bonde. Men i
være ham?
tvangsauksjoner til b",ndene dag vil ingen betale noen for
Det bor et folk i Europas
- Dog, han gikk i krigen
verget seg og startet Bygde- å lage mat, iallfall minst mu- midte. Dette folk har frem- - - og tapte.
folkets Krisehjelp.
l
lig. Kjøp en liter selters (salt- bragt den høyeste filosofi Og: Ve de overvundne!
Det er ikke mange tvangs- vann) og en liter nysilt melk i de~ ypperste. tonekunst og de
Når nu etter femten år haauksjoner idag, men bønder- en forretning og sammenlign SkjØnneste dIkt. I dette land
tet
mot ham, som ved krigens
nes skog er i de fleste; tilfel- priser og næringsverdi.
er ver~ens mest fremragende
ler på byfolks hender~J Noen
Kjøp en kilo korn aven naturvIdenskapsmenn fØdt.- slutt var pisket opp til et
eier lite jord og drivef den bonde for 70 øre. mal O" bak Den jevne mann der er mer topp-punkt, ser ut til å minke.
ved familiens hjelp, andre har ditt brød hjemme og sp~ deg arbeidssom og flittig enn no.en Når ettertanken har begynt
mere jord og driver dtW ved god og mett. Eller gå på en andre ~enn:sker. Ha~ eler å komme til orde, så maler
forpaktere, de nye leil~ndin- restaurant og kjøp et enkelt evnen tIl å bh dypt begeIstret. noen et hakekors her og et
gers hjelp.
;
smørogbrød, hvis det lar !lan er ofte troskyldig og eier der. Derpå skriker dertil innNoen få har igjen ~ards- seg gjøre for 70 øre. Han som Ikke baktanker. Når han tror, rettede organer opp over den
skog, og kan i et knipet~ støt- lager råstoffet til maten er ik- så tror han fast. Så har han ganske verden. Da næres hate på med den. Men pol~tikere ke vørt for noe men mellom- nok kanskje undertiden kom- tet mot dette folk i Europall
og byfolk vil ikke at ~ygde- mannen får sn'art andre pri- met i skade for å tro på falske midte på ny.
HVA mon kan det være godt
folket skal eie skog, ~ skal ser.
profeter.
bare være jordtreller. Yi så
Og mens vi krangler om priMen for sine gode egenska- for? HVEM?
det sist i Solør, da sk~geier ser og skatter, så marsjeres pers skyld blir menneskene
Falkner bød sine store S,koger det kanskje opp i øst. Sjefen ofte misunt av andre mennefrem for salg. Staten skufle ha i Kina var ikke redd en atom- sker - - -.
førsteretten.
.
krig. Om det strøk med 300
Det var noen år etter at de
Forstmenn mener at sl--ogen millioner kinesere, så var det hadde sultet forferdelig at
drives mest rasjonelt ved stør- enda 300 millioner igjen.
mange mennesker der sluttet
re enheter. Det kan så ,'være.
Vesten strever med leve- opp om et parti som førte ha- mØblert, koldt og varmt
En liten skog har ikke råd til standard, bil og televisjon. I kekorset til merke. E;tterpå vann, sentralfyring, tilleie
å lønne for~tkandidaterl som øst er alle som vil leve saft inn kom det igjen en fryktelig fra begynnelsen av april for
har gått et heIt liv på sk~le.
i produksjon og krigsmakt for krig. Hvem eller hva som var enslig dame mot litt hjelp,
Men eiergleden, tr"'-,11eten ledernes langsiktige planer.
skyld i denne krig, det får eller eventuelt uten.
hos bygdefolket, teller ikke
Quo vadis, Vest-Europa?
historien forsøke å dØmme om
Bill. i ekspedisjonen mrk:.
når tiden dertil er inne. Men «Vestkant>.
Lørdag 5. mars 1960
Ola Furuseth.
den jevne, enfoldige mann i
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Det har alltid vært forskjell
på folk, på fattig og rik. Og
mange er det som har forsøkt
å rette på de verste skjevheter,
med mer eller mindre hell,
helst mindre.
Sovjet har gått lengst, de
har tatt absolutt alt fra alle
som hadde noe og gitt til staten, det vil si det politiske byråkrati.
De sosialdemokratiske partier, også vårt AP har en forkjærlighet for stat og kommune, for det er dem selv.
Men staten og kommunene
er klassiske eksempler på sløsing og evneløshet, forah;t Ifor
de felles verdier de er saU til
å forvalte.
Når en privatmann forvalter sin formue, sin forretning
dårlig, så er det igrunnen bare å gå konkurs. Det er anderledes med stat og kommuner,
de bare pålegger dem som
gjør det relativt godt å rette
opp deres feil. De forlanger
mer og mer i skatter og avgifter, øyensynlig uten grense
oppad for deres ublue krav til
oss næringsdrivende, de foraktede privatkapitalister.
For bare hundre år siden
var det mange steder folk som
ernærte seg av sjørøveri. De
bordet fredelige handelsskuter
med vold og makt, tok det
gods de hadde bruk for og
kunne tjene på og gjorde de
ombordværende mannskaper
til slaver som de solgte på nærmeste slavemarked.
«Velferdsstaten» har visst
lært ikke lite av sjørøverne.
N ettop .nå, ved forrige månedsskifte har den sagt «hands
up!» til oss alle, og forlangt
å få se skriftlig hva vi eier og
hva vi har tjent. Er vi arbeidstagere har disse politikere opprettet en tidligere organisasjon, Trygdekassene som en
slags angiversentral som fluksens innberetter hva vi tjener
pr. time eller dag.
Vi flåes og flåes, stadig detter noen av lasset. De som ikke klarer seg i heksedansen
efter levestandarden, de går
inn i statens eller kommunens
tjeneste, de som ikke har slike
ambisjoner hever bare arbeidsledighetstrygd og syketrygd om hverandre sålenge
det går. Og vi andre som prø-
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Hvem og
hvorfor?
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UAVHENGIG UKEAVl S
Redaktører~

ODD MELSOM, ansvarlig

ALEXANDER LANGE

Deutsche Handelskammer IH. Franklin Knudsen:

~

in Nerwegen
statuttene for Handelskammeret bestemmer i §5: Ordinært
medlemsskap må søkes skriftlig,
og godkjennelse skjer ved simpelt stemmeflertall i styret - Fortsatt medlemsfortegw.else:
Albert Killen AlS, Lebensmittelagenturen, Havnelageret oppg.
C, Langbrygga, Oso.
Kioskenes Ekspedition, Zeitschriftenvertrieb, Olav Tryggvessør.s gt. 21, Trondheim.
A. von Kirchbach, Maschinenvertretungen u.-grosshandel, StortingSgt. 12, Oslo.
Kirkevold & Co., Geldschranke
u Kontormøbel, Akersgt. 7, Oslo.
AlS Kivror.:, Bauplattenfabrik,
Hamar.
AlS Kjoler og Kåper, Damekonfektion, Kirkegt. 6 b, Oslo.
L. Klaveness AlS, Versicher-,
ur.g, Agentur, postbokJs 15, Sandefjord.
Nicolay Klinge AlS, Textilgeschaft, Nordregt. 2,1, Trondheim.
Ingvar Klingenberg, Holzwollefabrik, Agentur, Versicherungen,
Kjøbmannsgt. 44, Trondheim.
~ Hans Klippgen, Disponent d.
! Victoria Linoleumsfabrik, Ver~ kaufskontor 08])0, Drammensvn.
, 6, Oslo.
Generaldirektør s. Kloumann,
Direktor der Norsk Aluminium
Company, Grav Hovedgård, stabekk.
Ved slutten av det første for~
retningsår (31 mars 1941) tellet
Det Tyske Handelskammer i
Norge 512 tyske og 833 norske
medlemmer. Vi fortsetter medlemslisten i neste nummer.

K

n n e ru a n ikke se
sko;:en for bare trær?]
D

Dismå sannheter, som nu kevært for NS-forrederiet ette· vert pipler frem fra så skulle tyskerne blitt kastet
uven et hold, om det faktiske på sjøen. Nu senere er det
hend,elsesforløP, som fØrte til blitt fastslått, at selv ikke
9. aPril 1940, er selvsagt opp- Quisling kjente noe til det
muntrende
for oss. Ja et tyske angrep. Og som overleAlt presseoppstyret omkring benådningen av den amerifriskt slagsmål, som det som ge SCharffenberg i sin tid
kanske yrkesforbryter Chessman viser som i et lynglimt hele
foregllr i stavanger, kan en- fastslo, så hadde rettsoppgjøden avskyelige tåke av hykleri og forloren humanisme som den
dog fylle oss med en sort fryd. ret ikke påført et eneste mednorske offentlighet vandrer rundt i.
Tenke seg at nordmenn, fØr lem av NS spionasje for tysDisse bemerkninger gjelder naturligvis ikke selve spØrskrigen, stod i forbindelse med kerne!
målet om hvorvidt det er riktig å benåde Chessman eller ikke.
utenlandsk etterretningsveDet myndighetene, med
Vi er avgjort motstandere av dØdsstraff, og vi synes den amerisen.
Hvem
skulle
trodd
det?
bange
anelser, ventet på var
kanske form for utØvelsen a.v denne straff om mulig er enda
Once upon a time var jeg et britisk-fransk angrep mot
mere barbarisk og grufull enn det som foregår rundt omkring
i en stor middag. Det var en Norge. Derfor la man ikke ut
i landene ellers. Den overgåes faktisk bare av den kombinerte
engelsk-norsk sammenkomst miner, tok visstnok opp noen
amerikansk-britisk-fransk-russiske bØddelutfoldelse med langhos en fremstående britisk man allerede hadde lagt ut.
som seigpining som fant sted i forbindelse med Niirnbergrepresentant. Da konversa- Demobilisertemannskaper ved
retten.
sjonen forekom meg noe kystbefestningene og gjorde
Det vi sikter til er at de folk og de presseorganer her i dette
«upatriotisb, da de norske alt klart til en «gnidningslØs
land som skriker høyest om dØdsstraff og henrettelser også
var mer «engelske» enn eng- okkupasjon» som man kalte
står forrest når det gjelder å redde en utenlandsk storforbryter
elskrriannen selv, spurte jeg den danske ordning. Alle forfra det de synes kan være en passende straff for POLITISKE
verteh litt sent på aftenen SØk fra hØye offiserers side på
motstandere.
om Ioe , han selvsagt ikke å sette igang mobilisering ble
Hva er det for slags moralsk svineri vi er sunket ned i her
kunn svare på. Hans hem- møtt med fast avslag. For ikke
i dette land? Er det da ikke et eneste anstendig menneske
meli
arbeid. Jeg sa blant å risikere å komme i kamp
igjen av dem som betyr noe i vårt lovpriste nydemokratiske
anet:
Det må koste en mot britisk-franske avdelinsamfunn som kan tre frem og si et pauli ord om: bjelken i
d tOr
. ger, så valgte man å være
eget øye?
massf penger, e a a greIe helt uforberedt. Av misforLa oss nå ta eksemplet med Dagbladet, dette humanismens
på :ALT. Verten
svarte:
«Nordmennene er et underlig stått lOjalitet til visse persoypperste våpendrager, dette gateorgan som velter seg i skanfolk. \n betaler dem ikke en ner og institUSjoner så tier de
daler og sensasjoner, hvis journalistikk står på et så forferdende
Øre fbr opplysninger. De står menn som vet at det jeg her
lavt nivå at ingen lenger gidder å konstatere det, dette blad
form~lig i kØ, og er faktisk skriver er den fulle og hele
hvis daglige brød består i sjikaner og overfall på annerledes
stolte over å kunne gi oss in- sannhet. La dem det .
. tenkende, dette blad som Øser hat og forfØlgelse og intoleranse
form~sj oner». Dette var på et
Så kom tyskerne istedet.
ut over detinorske folk som et kjempemessig sprudlende kloakkrØr, denne Norges moderne, nydemokratiske storhlkvisator.
tidspynkt da den engelske sy- Lammet a v skuffelsen over
ke herjet de norske patrioter. det skumle dobbeltbedrageri,
Det var dette blad som i 1945 uten et ord til protest bragte
Så kom 9. april. Det britiske (nu åpent tilstått i flere brividere den nåværende høyesterettsdommer Skaus krav om dØdsetter~etningsvesen, som da tiske kildeskrifter) ble det hedom for alle norske frontkjempere - noe slikt som 5-6.000
..
..
var forsterket l påvente av ut- le til en uverdig og feig flukt
gjenlevende! Det var·detle blad· som dengangen.ette:r· i årevis ; ,
«Friheten» orienterer. viklir.ngen, fungerte utmerket, fra ansvar. Vi har i Folk og
å ha seigpint professor ltågnaJ," Skancke - en fi~ .ai\" r nobel og
elskelig norsk vitenskapsmann som hadde handlet utfra overI bladet «Friheten» leser vi i såvidt man kan forstå. Ja, om Land nøye gjort rede for alle
bevisningen om å tjene sitt land - lot ham bli henrettet uten
ett og samme nummer en med- det ~kulle vise seg å være de hjelpelØgne, Neiet og Elveå lage noen slags benådningslister! Ikke underlig at den samdeleise om en resolusjon mot «de sant.ldet man påstår i Sta- rumsfullmakten, som skulle
me Skancke dukker opp igjen som et gjenferd og undertegner
jødefiendtlige provokasjoner» i vanger, så hadde man endog dekke over tøvet. At man
Dagbladets benådningssØknad for den amerikanske yrkes- Norge og en avslØring om hvem konta.kt med norske offiserer. valgte å rØmme, har man
«provokatØren» var. Resolusjo- Sprengningen av Lysaker- selvsagt, når der bare ties, lov
forbryter.
Det var videre dette blad som til enhver tid applauderte de
nen er det Oslo Havnevesens broen og andre hendelser skal til å anta også skyldtes frykk .
t go dt sam- ten for å bli avslØrt for det
mord og drap' som fulgte i fredens spor i 1945, det· var også
Arbeiderforening som har ved- ogsa' t·l
l s nves e
·,A K
tI
.
uhyre bedrageri overfor det
b
dette blad som ikke hadde et bebreidende ord å si den svenske
tatt og de kLoke bryggearbeidere ar el~. ar egnmgen av det..
l
k
t·
t·
t
regjering da den utleverte balterne til de russiske bØdler, fordi
slår fast at breV'ene til dispo~ e u~s ag av nors pa no lS- norske folk, som var begått.
Norge ville være nØytralt de hadde kjempet for sitt lands frihet på tysk side. I nag gråter
nenten på GrØnland og det me s k u Il e h a vært mege t en'kk
k
Stortinget
hadde enstemmig
l Alt f oregl
det sammen med Aftenposten og Hambro over den asylrett de
andre «ikke er barnslige utslag, k e.
pa nors mat....
fastslått dette. Men visse enselv har tråkket i støvet.
men at det står sterke krefter ner med skryt og vanlig til·
nu uavslØrte kretser Ønsket en
be
hØt
Og det er dette blad som i de siste dage, nesten samtidig
bak som må stoppes straks».
. M en av mege t nær l IgL
.
.
annen
lØsning. Derfor fikk
med kampen for Chessmans liv, jubler hØyt i sky over justisI den annen notis må bladet gen d'e grunner var regJermministeren i Vest-Berlin som vil ha tatt i bruk dØdsstraff for
fortelle at de «sterke krefter» er gen dengang ikke så oppsatt Nasjonal Samling skylden. t d t
f
Det sørget bedragerne for. lnungdommer som har tegnet hakekors på veggene! Det synes
en 15 års gutt i Stav3lnger som pa a gnpe mn mo
e te or- tet er så avslØrende for det
også det er i den skjØnneste orden at et par unge amerikanere,
har skrevet brevene til herr Rabll ræde'riske uvesen. Dette å dri.
. f
l
b
norske folk, som at det ennu
som også har tegnet hakekors, skal tiltales for hØyforrederi,/ og til en rekke andre han trodde ve sfnonasJ
e or Eng and le
øyensynlig ikke betraktet som ikke har kunnet begripe samog det humrer tilfreds når det kan konstatere at for dette er
var jØder, blandt annet bladet unaSjonalt, man måtte lystre menhengen. England regnet
straffen dØden - antagelig i det chessmanske gasskammer.
Stavangeren. Ideen til' dette har His !\fasters Voice. Disse be- ikke feil når det ikke estiMisforstå oss ikke. Dagbladet er såvisst ikke alene om dette
han ikJke fått av avdØde Adolf tra~ninger som en innled- merte vår forstand hØyere. De
:rufulleog kvalmende hykleri, selv om det er et strå vassere
Hitler, eller av det «forholdsvis ning og forklaring på visse små sannheter som nu pipler
enn sine kolleger. Men hverken Aftenposten eller Verdens Gang
uskyldige» Forbundet, men sim- fenomener som senere dukket frem blir snart en rivende
er så mange hårene bed-re, og det samme gjelder storparten av
pelthen av slike aviser som Dag- frem. Da Tyskland, tvunget flod. Man tier og tier på anden iokale presse som besørger den daglige åndelige fØde til det
bladet og «Friheten»!
og rlrovosert av England, an- svarlig hold, mens anklagens
norske folk utenfor selve Sodoma.
Dermed skulde vel da hele den
..l N··
.
j d h 'tO
svØpe treffer dem i ansiktet
De siste tiders. hendelser bekrefter imidlertid Kaj Munks
l se gre11' . orge og g or e
ur 19 med hvert
· tiske~·
«nynazlS
sammensverge
veiPvellingen, så var det nØd-·
nummer av vart
~d om at «saa ,megtig er altsaa LØgnen, at den har Raad til at
i
Norge
være
oppklaret
og
av~.
.
,
blad.
Feige
og forløyede var
klappe Sandhedenpaa Skulderen og lade den lØbe frit omkdng».
slØret. Den bestod som bekjent ven ig straks å gi en plausibel
for laring. Vi ble tatt på sen- denengang de forrådte Norge
av: to berusede lassiser på Grøn- gen,!overfalt om natten. Quis- militært, politisk og senere
land - tidligere memmefro.nt- ling' hadde ordnet med tyske vårt rettsvesen. De brede
DagliC f.rislre hlomøter folk, gutten i Dagbladets klisje- kuUbåter som losset SS-trop- masser tror ikke lenger på at
31nstalt, og altså femtenåringen i
NS har skylden. Vi skal fortStavanger, som hadde lest norske NS·
per~LangS
hele kysten hadde
t·ø
.
sette .inntil vi dØr med å rette
Kranser til alle priser
dagsaviser.
. anne SJ I?annsorgamsasJoer som spIOnerte for tys- fingeren mot Norges virkelige
SYNNØVE LIE
Vi venter nå spent på de ,slut-, kerne. (Dette siste kom endog forrædere!
ALT I FORSIKRING
Blomsterforretning
ninger den: internasjonale jØde- fretn i saken mot Qusling).
Kaupang, 20. febr. 1960.
Frognerveien 30, Os l o
sjef Easterman og justisminister Me.d andre ord, hadde det ikArb i ens g t. l - 44 49 94
Haugland vil trekke av disse av- _-;,:..-_ _ _ _:..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_._F_r_a_n_k_li_n_K_n_u_d_sc_n_.
TM. 44 22 30
sløringer.
I Lør'dag 5. maT5 1960
FOLK OG LAND
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BAK KULISSENE:

OLAF HOLM

Noen store «Hvis» OG SLIK KOM KRIGEN
orn den annen verdenskrig

Englands svar

kelig med et nytt :f'or~ag sam ly~
der ganske positivt: det må ennu

28. auguS't 1939. Nå er det kom~
met :så langt: Sir Nevile Hender,,on er tilbake fra La'ndon og han
har bragt med seg i sin ko~(eTt
Chamber~ainSi SV:31r. Der Fiihrer
har bedt den britiske sendemann
k:omme tiil det nye rikskanS'elli
klekken 10 om kvelden, men SiiT
Nevile Henderson b(cr am e.1 ut
setttelse på en halv time _ i amba..ssSladen blir en nemlig ikke
ferdig så snart med å oversette

kunne være mulig at Tyskland og
Polen setter seg sam;;1en ved
forhandlingsbJrdet, og så kommer en forrbløffernde vending:
«Hans Majestets regjering har alle-rede fått en definitiv forsikring
fra den polske r,"gjering am at
denne er beredt til - - å delta i
forhaindlinger, og
Hans Majestets regjerin,g håper at den tyske regjering likeledes vil være
beredt til å gi sir: tilslutning til

den bnitiske regjerings SV:3Ir på
c:::.~.ftt.,-,/.
~.D·
en slik fremgangsmåte».
Der Ftihrers forsllag til tysk. Så
Nå erklærer altså Palen seg
er kla'~ken halv elleve før ,sendeplutselig, via omveien om den
mannen igjen går den samme vei
bribske regjering, beredt til for2am ht21n gikk fredag, gjennam «England må jo halde sitt ard til handlinger - og hvis TYSkland
manmorhallen, det runde rum og
Polen», sa Chamberlain.
av nakså gade grunneralvslår
marmorgalleriet til der F'ilhrers
dette, så har England far all verarbeidsværelse. På ny har man men har utstedt en blankasjekk den fått manøvreTt Tyskland inn
mottatt ham med alle æresbevis- i steden, noe som øyensynlig
i rollen som fredsfarstyrreren.
n:nger og så tr~r han igjen, a11_ rekammer det mindre betenkelig. Men det avgjørende spørsmål er:
meldt av statsminister MeissneI',
Der Fiihrer b€l11erker at et en- MeneT Elngland og Polen det alinn i der Fiihrers arbeids- delig ,svar kan han først gi etter varlig med disse forhandlinger?
værelse. Hitler venter ham sam.. gnundig å ha studert den bri- Hvis det nå bIl' innkalt en konmen med utenr1iksminister van tiske note. Han vil overrekke fenanse, som det vil ta tid før
Ribbentrop. Den fjerde tiLstede- sendemannen et skriftlig svar den kan komme sammen 'Og hvi.!l
værende er igjen Dr. Schmidt, i morr"gen.
forhandliJnger så vil vare iJ aldri
Slam tolk.
Brevet fra den britiske premi~ så lang tid, betyr dette ikke b<H"e
I der Fiihrers værelse bTenner en:minster, som sendemannen har å skyve det uundgåelige litt ut i
lampene på hans arbeidsbord og overrakt er overmåte fiffig av- fremtiden? Skal en gjennom en
ilbran ma:rmork,aminen, og her fattet og holdt i vennlige og glat- slik konfenanse bæ-e hindre at
tar man på ny plass. Sir Nevile te ordelag, men dets sanne be- det kommer til en klør avgjørHendeI1SOn overrekker den en~ tydning forstår den som ikke else? HvoTledes skal en også
gelske skrivelse og den tY'Ske bare holder seg til det som står kumle innlate seg. på forhandovensettelse.
i lYrevet, men snarere t.il det som tinger når det er s:lik:e tilstander
I dette øyeblikk går livet rundt ikke står der.
i Polen at man ikke har dager
omkring i alle byer og alle land
Såledæ blir ikke det dristige eller t.il og med uker tiJ. forføysleik det pleier på denne tid av og omi)aJttende alliansetilbud til ning, men ba!re timer? Hva skal
døgnet teatren.e og kionene spil~ England
avslått.
Det
blir det bli la!V de bortførte fo1k:etysler, i kafeene klinger musikken tverltimot henvist 1lil M også et ks"e, av de mi.SIsh.andlede kvinner
i Berlin som i Paris og London. f.e[' den bl'itiske regjerings me- og menn mens man sitter ved
Lysneklamene og
buelampene rug ville en fullsJtendiig og varig det grønne bord? Hvorledes kan
legger et rødlig skjær over alle fomtåelse mellom de to nasjoner man drive furhandlinger, kanskje
storbyene. Lysende jernbanetog «bringe begge nasjoner umåtelige ukevis, med en regjering, når
farer gjennom de nattmørke land velsignelser». Hva imidlertid an- denne regjemg ikke mere har
og i utallige huser og hytter so- går det å gi avkall på inblanding makt til å hinch'e sine rnilitær~
ver utallige mennesker etter et i 0st-Europia, hvor Englruld jo aVdelingers terrmhaJndlinger?
hardt dagsverk for å skaffe mat ingen umiddelbare interesser har,
Men av disse det diplomatiske
til familien. De er lykkelige over gjemmer enl seg bak dette omin- spills irrgange finner de!' Fiihrer
å kunne få høste og så i fred. I øse ord som også HendeI'son har med Wvng"jengeraktig sikkerhet
dette øyeblikk Leser der Filhrer nevnt: det «Ord" man har gitt., en utvei. I dette overordentlig
svaret på det store tilbud til Ell1g:.. og som England ubetinget må kritiske øyeblikk viser han igjen
land, det som ville ha ,skjenket holde.
sin geniale dyktighet i å mestre
Europa freden og England en
I denne re1:inJing V<H" det altså en kompliSlert situasjon, eller
forbundsfelle.
ikke mulig med en forståelse og sna['ere en situasjon SOI!ll kunDen britiske sendemann ber det har Chambe:r1alin følt, men stig er gjoI"'t komplisert, ved å
om ennu å få gjøre naen: bemerk- han har også følt at en ikke godt feYre den tilbake til de ganske
ninger til skr'iV'elsen, hvis in,n- kunne svare på der Fiihrers til- enkle kjensgjerninger: ja, han er
hold jo han nøyaktig kjenner, og bud bare med r.oen velvillige fra-, villig ~il å forihan.~e med Polen,
etter noen innled~mde setninger ser som dekket en hel annen me- men na da det dTeler seg om tiliorsøker han å vinne HitleT ved ning. Og så kammer han da virForts. side 6
å si at E:ngland jo må holde sitt
ord til Polen.
Men dette E:nglands «ord» som
angiveli.g må holdes, er jo bare
et sjakktrekk, et raffinert sjakktrekk. De,t er som om man ville
gi sitt ord til en utilregnelig, fDr
at m,an senere ovenfor seg selv
og overfar verden kan hevde at
det ikkt' dreier seg om den utilregneliges handlinger, men om en
skal holde sitt ord eller ikke.
England er i samme stilling som
elli mann som har satt sine penger i en råtten forretning, men
,om Ikl<e har mo' til å t,+.kke
dem ut igjen fardi han ikke vil
innrømme aver1f'ar seg selv at han
aldrii burde ha satt en penny i
dette. På den annen side har England ikke villet ri~ikere virk.eli-l ReddC~. Folketyskere som har flyktet for de polske forfølgelser blir
ge penger i en slIk farretnmg, tatt hand om av Det tyske rike i opprettende flyktningleire.

.

Da vest-Tyskland i 1955
gjenvant sin suverenitet hadde avisen «Daily News» fØlgende betraktninger om den
begi ven het :

til
Stalin hadde kjempet
døden.
Det ville latt England være sterk i luften og på sjøen
og med hæren kommende
til krefter igjen etter knockouten ved Dunkirk.
De Forenede Stater ville
hØyst sannsynlig forblitt
fredelig og mektig. Japan,
med dets tyske og italienske
allierte
forsvunnet, ville
neppe ha vært forrykt nok
til å angripe 088 i Pearl
Harbour eller annet steds.
Eller, hvis Japan hadde angrepet, kunne vi ha gjort
ende på det i en fart. med
alle våre krefter konsentrert
i den krig.
Med Tyskland og Russland
slått til krØplinger og Japan hjelpelØs på siden, ville
USA og Storbritannia kunne
ha diktert verden i tiår (dekader) fremover - en fred
som passet for dem.
Det er slik det ser ut i
dag, at tingene ville ha utviklet seg når man spekuleler over dette store «Hvis:..
Trumans visdom gikk upåaktet. USA fetet opp Russland, gikk i krigen og eventuelt «vant> den store kamp.
Og nu ti år senere lurer
Sovjet-Russland og Røde
Kina som en større trusel
mot verdensfreden og Vestens sikkerhet enn Tyskland
noensinne var.
De to store nasjoner synes
å ta en pause nu i deres
forsØk på en verdenserobring på grunn av indre vanSkeligheter. Vi vil ta et veddemål på en eventuell Vestens triumf over komm unismen, enten det nu er i
en kold eller varm krig.
Men ville det ikke vært

SN

«For ti år siden tok den
tyske deltakelse i den annen verdenskrig slutt.
I denne uke fikk VestTyskland igjen den suverenitet, den uavhengighet som hele Tyskland ga opp
for 10 år siden. I disse 10 år
har de vestlige allierte flittig forsØkt å gjenreise den
hovedfiende, som de slo til
jorden i den annen verdenskrig.
Var krigen verdt det? Det
vil si, var krigen verdt våre
407.828 dØde, våre 670.000
sårede, den forrykning i livet for de 16.000.000 unge
menn som ble mobilisert, og
de utalte hundreder og billioner, som krigen kostet De
Forenede stater alene?
Kanskje. Men vi tror der er
plass for en innvending.
Vi har hatt en fØlelse av
nu og da i mange år, at
den klokeste, enkle ting som
ble sagt aven eller annen
under hele krigen, kom fra
en dengang obskur senator
ved navn Harry Truman like etter at Adolf Hitler
slynget sine divisjoner inn i
Sovjet-Russland 21. juni'
1941. Senator Truman sa, at
det rette for Vestmaktene
ville være å ta det med ro
og la kommunist- og diktatorlandene klore hverandre
istykker. Begge regjeringer,
la han til, var våre fiender.

O

fo-j

spør Daily News

I

"
Men få ga akt på Trumans
råd på den tid. Men om nu
Ve&"ien hadde gjort som
Truman forslo, og Hitler og
4
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Blir de falne spanJeres
;En nøktern vurdering av jødespørsmålet ført tilbake fra Russland?

,ARMINI US:

Op psiktsvekkende uttalelser av den jødiske storrabiner dr. Goldstein

For å jordfestes i De falnes dal?

Tar avstand fra den hetslinje som blandt annet den norske presse følger

Ill.

Pst! Vent litt - kanskje han tilslutt begår et anslag mot demokratiet

O

Wibalt «for jødehat». Det viSeT
seg at demrel berømmelige
«ffi.tJer-gentIDah ingen annen
er enn dEIl1 første verdenskrigs
iikke UikjlelI1ite ge!neTaJ Ludendorif! Hva stlags Hitlergeneral
delIllle i: 1937 avdøde, høyt be,..
dagede general fra fØrste verdenskrig kan !ha vært vet bare
VG og vedlkommndee teIlegmmfiortfaltter. Nå, denne generaJsvigersønn er tiltalt for i
sitt blad <Der Quell» å ha innta,tt €Il1 artikkel, hvori det
blant armet hIa- rettet kraItIi.ge angrep mot «de kjente jø~ i
Vest-Berlin,
Heånz GaÆinskli, som eT
{ormallln
i BelrJilis jødiske
ærnfunid, og Joachim L i ps c hit z, som sitter i oyparlamenitlet» . De ibeskyMes fur
«å tyrannisere den forsvars~
løse befolJkIlling il V est-Berlin
gjettmom tyskfiendtilige aksjoner».
Det pussige er at disse Dagbl~deUs og æn øvrige norske
presses j ødislm alr1iretr'te il TyskLand på ingell1 måte er noe
samainglen.s symboJ Tor de tyske jøder. En fåa- v~l snarere
sti wetrtli.mot.· Og er det så at
general Ludendoclfs svigersønn skal for retJtoo. fordi han
ha'r s1ått dstte fast, hva så
med den jød~lske storrabiner,
SQm såvisstrkrke legger fingrene imellom når han offiillaler
for eikiSlempd GaliIliSk[!! Det
fakttisike for!hold er at de norrskeaviser er m'e!I'e tyske jøder
enn de tyske jøder selv! Slilkt
hyst!2lrislk pølseprat er, som
stO'rrabbineren ganske riktig
s1år fast, den såJkresrte vei til
å gjenO'pplive den antisemittisme som holdt på å dØ ut.
Men tilbake ttiil intervjuet.
DZ!I1 tyske avis peker på forsikj'ehlen i oppfatningen mellom dr. Goldsltel!n og forrmannen i
jødenes sentralråd,
Hein.z Galinski og spør hvorledes de sramarbeider. Hertil svarer dr. Goldsterin:
.- Med Galinski samarrbeider
jeg overhodet ikke! Nei nei, nei,
aldri!
- Men Ga,linski står jo i spissen fal[" jødene i Tyskland?

Den spanSke «Blå divisjon» som kjempet på Østfronten

Nedenstående korre~pondanse fra vår spanske medarbeider Vincente Talon tør kan skje ha ekstra interesse her i
landet også. Som bekjent hviler det også bortimot 1.000
norske frontkjempere i fre mm ed jord, og det burde være
naturlig at de norske myn digheter foretok seg noe for å
få dem overført til hjemlandet. Det skal bli interessant å
se hvorledes russerne stiller seg til de spanske anstrengelser i den retning.

i dag.

*

Bakgrttnnen for disse bladets
SpØrsmål, var det dr. Goldstein
tidligere i inteI:vjuet hadde sagt
om hakekorsmalingen og de siste

fjellandskap og gjennomkrysset av bekker med friskt, Allerede i 1956 da arbeidehendelser. Når en Slammenligner ne i De falnes dal ennu var klart vann, åpner dalen seg
det denne høyt dannede og klo- langt fra ferdige, hadde Deres som en fredens oase mellom
ke representant for de tyske jø- korrespondent anledning ~il Il himmel og jord.
der uttaler med det pressen har besøke
Men intet er fullkomment og
Cuelgamuros
hvor
fastsatt som den autoriserte me- gravmonumentet ligger og jeg fant en vesentlig mangel
ning i Norge, så merker en først dermed å lære å kjenne det i De falnes dal. Disse gravnihva det er for slags kre:fter den veldige omfang av arbeidet scher, som da stod tomme, var
norske opinionsdannelse er i hen- med anleggets krypter og ba- beregnet på å motta støvet av
dene på.
dem som falt for Spania i
silika.
Dr. Goldstein erklærer at hvis
borgerkrigen, falt på begge
h:aI!1 SOIm den første hadde oppAllerede da kunne man sider,' uten hensyn til parti.
daget griseriet på synagogen i uten å bli forstyrret av arbei- Og ingen andre. Jeg skrev da
Køln, s-å ville han ha hentet en dene og menneskene som i Barcelona-avisen «Verdad»
bøtte med vanmt vann og fjernet myldret omkring, de hamren- at De falnes dal på denne
det i all stillhet. Hans kone og de maskiner og redskaper måte ble ufullstendig. Borgerhans lille datter ville ha hjulpet forestille seg det fredens asyl krigen sluttet egentlig fØrst i
1um med det.
som ville komme til å oppstå 1944, da de siste enheter av
Eller's ,slår han fast at hake- her i Cuelgamuros. Helt iso- den spanske Blå divisjon kom
korsmalerne fm:- størstepartens tert i centrum av et skogkledt tilbake fra den russiske front.
Forts. side 6
Og j eg bad i den artikkelen
om at De falnes dal også skulle bli åpnet for de dØde spanske heltene fra Leningrad,
Possad, IlmensjØ, Novgorod,
Krasny Bor og alle de andre
steder hvor det spanske flaggs
heder ble hevdet. Jeg sluttet:
«Jose Antonio vil i De falnes
Cial møte dem alle og deriblant også de dØde fra Den
blå divisjon».
Dette initiativ har nå vunnet gjenklang. Jose Mateu de
Ros, visegeneralsekretær i
Syndikatenes Sosialorganisasjon, og selv veteran fra
Russland, har ved en æresseremoni for de falnes mØdre
lovet å gjøre alt hos regjeringen for å muliggjøre at støI vet av dem som falt på rusBildet som er hentet fra Deutsche SOldaten-Zeitung viser fra sisk jord skal få komme hjem
Madrid i februar.
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Verdens skjebne er avhengig av at det kan finnes en
løsning på dette problem med
Israel og araberstatene. Det
er a v større betydning både
for jødene selv og for menneskeheten som helhet enn
noen tåpelige hakekors som
dukker opp hist og her. De v: il
utvilsomt fortsette å dukke
opp i en eller annen form så
lenge de enkelte lands jøder
- også de som selv ikke vil
reise til Israel - ikke vil gi
a vkall på en særstilling innen
disse folk og så lenge de fortsetter å være stater i statene.
Men disse indre kontroverser
i landene blir det aldri krig
a v, det vil i vår moderne og
humane tid heller ikke føre
til vold og overgrep mot de
enkelte jøder uten eventuelt i
forbindelse med krigerske be,givenheter hvor menneskeliv
og men eske lidelser ikke teller
med, hvor den nådelØse og
grusomme partisankrig a vlØser de gamle tiders ordnede
og lovbundne krigføring.
Faren i dag ligger i dette at
Sovjetsamveldet behendig utnytter denne araberstatenes
vel begrunnede frykt for Vestens finansimperialisme i sitt
verdensomspennende spill. Sovjetsamveldet er alltid villig til å bekjempe all annen
imperialisme enn sin egen og
vil utvilsomt anse det som en
sentral oppgave å q:beskytte:!>
araberstatene selv om det skal
føre til en verdenskrig. Dette
.er dagens jødeproblem.

- Det er som man tar det.
J eg er sikker på a.t en ikke kan
trekke noen slutning om de tyske jøders holdning av Galinski.
- Men Galinski, formannen for
den jødiske menighet i Berlin,
må vel ha særlige kvalifikasjoner
for dette embete. For det ,a,vhenger vel av hvor,ledes han utØver det om det skal bli en endelig forsoning mellim jØder og
tyskere?
Dr. Goldstein: Jeg kjenner ikke
Ul noen spesielle kvalifikasjoner
hos Gdlinski, og det faktum at
han har et nummer på armen - Hva mener De med det?
At han var konlsentrasjonsleirfange, er ingen særlig kvalifikasjon for meg. Det var en hard
skjebne, men det må ikke bety en
særlig kvalifikasjon.
Og videre spør bliadet om storrabbineren mener at Galinskis
virksomhet (den som altså under støttes så varmt i norske aviser) har virk,et gunstig for den
tysk-jødiske forsoning. Dr. Goldstein svarer:
- Jeg tl["or at hans virksomhet har srlrudet denJl1ie foæorung
mere enn vi ka:n:Slkje kan måle

Jeg kan iik!ke avslutte denne
:artikkelserie
om.
jØdespØrsmålet og om de muligheter
som forleilig>ger ror å løse det
uten å komme rrnn på et helt
sensa'sjonJeJt
illitervju
som
Deutsohe Soldaten-Zeitung i
MUnohen har hatt med den
tyske jØdiske storrabiner dr.
lsaak G O' l ds te i n.
Før jeg imidlertid tar fatt
på dette intervju, må jeg nevne de røs,ter på dEn annen side
som holder den evige hets
vedilli.ke, dlilsse f'Olk ihVlis telegremmer og korr:e\spondenter
f)'lller aMe avriser i den vestlige
vemen og slom en SEirVil nydemokralbisik presse ikke tør la
være å tT)'Ikke av frykt for å
b[e besrkY1ldt for det som ~
verre enn rovmoI"d og hvit
slavehandel:
antisemittisme.
Disse a viser er så fanget i ffin
egen propl3Jganda at die løper
rundt som snerrende hyener i
bur.

Jeg henter et eksempel fra
Verdens Gang, som i et telegram nettopp fm Munohen,
hvnT den jødiske sitorrrabiner
holder ti!, f'Oi,terHer 'Om forestående sltoI1sensasjoner, nemEg om en l'ettssak som leir under appsreiiing" mot «H.itlergenerals sVlgersønn», som er

I

I

I

I

venstre: Storrabiner dr. Goldstein,
Galinski

InnensenatoT

Lørdag 5. mal'll
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Nøktern vurdering

(i'orts. fra s. 4).

an tilbringeIi innesperret for en
Hitler-hilsen eller en l1akekorstegning
forgifter
atcP10Slfæren
mellom tyskere og jødei. Vær så
,snild å høre på hV'a jeg nå sier:
Når man sperrer folk ,som gjør
noe slikt av dumhet og ,:Uten tanke på politisk aksent b~re for et
eneste og primitivt «Heil Hitler» Lnne i et år og syV' måneder,
så vil det vokse frem en' ny antisemittisme av det. Det kr en sed
som en dag vil spiæ'S'å skrekkeUg at jeg grue:r for) den dag.

Hvorfor tier vi til de
gjentatte hetsbølger
mot oss?

mer, ikke en gang i fremtiden,
men straks. Den som virkelig vill
forhandle, må også være rede til
å, ta fatt på forhandl,ingene I
st,r:aiks.
29. august 1939. Det er om etteTmiddagen klokken kvart på
s~v. For tredje gang sitter den
Det har nettopp pågått en jØdemyrderiene er overdrevet,.
britiske 'sendemann like overfor verdenomspennende hets mot redslene i konsentrasjonsleider Fuh~er og utenriksminister tidligere nazister. Den opp- rene var ikke verre enn dem
von' Ribbentrop f Hirtlers arbeids- trer med visse mellomrom. vi selv måtte gjennom etter
værelse i det nye rikskanselli - Denne gang synes den å ha krigen osv. Alle slike innvendog han leser igjennom der Fuh- vært særlig intens. Selvsagt inger kan det selvsagt være
reTeS 'svar, s,Qm han skal O'ver- har vi her i landet vært rike- god grunn til, men det hin*
rekke den brit,iske re,gjerilnrg. Han lig velsignet. Det er sikkert drer jo ikke at vi i sin alminDr. GoldsiteilD uttaæet seg også leser følgende setninger: «Den flere enn jeg som har merket nelighet tok avstand fra vold
rosende om Deutsche1 Soldaten- tyske regjerings krav tilsvarer hetsens virkninger på krop- og terror. Under enhver omstendighet måtte vi la oppZeitungs artikler om; hakekOlrs- den fra begynnelsen av 'som nød- pen.
affænene Qg sier heron\:
vendig erkjente revisjon av VerDa våre fiender ikke kan klaringen av hva der var sant
_ Dere våger å si alt det er ensaillesrtraktarten: tilbakevenden av finne angrepspunkter på NS- og hva der var lØgn ligge til
frekkhet når den utenlandske jø- Danzig Og korridoren til Tyskland, politiske program, må de ty vi igjen fikk et pustehull.
defører (Easterman) ~tiller krav 'slikring av de tyske folkegrup- til beretninger om vold og terJeg tror alt hadde sett antil forbundsmpublikkeh. Og det pe:rs liv i res:ten av Polen». Han ror. Denne gang var det hake- nerledes ut i dag for oss fhv.
er en frekkhet, men iiet er dog les€!I1 videre at den tyske rikls-- korsmaling og utslag av anti- NS-folk var dette blitt gjort.
ingen uten dere som :våger å 'si regjerinrg godtar de britiske forr- semittisme, som skaffet næ- Man ville ikke ha opplevet slidet. Det €IT utrtOUg at mani våger slag. ~<ForØvrig har den tyske ringen.
ke ondartede forfølgelser som
å kreve av fQrbundska:n~leren at riksregjerdng ved sine forslag
For å holde hatet mot oss man nå er vitne til f. eks. mot
han skal omdanne sIh regjering ikke hatt til hensikt å angripe levende, tyr de altså til den Engen og Dehli Laurantzon.
eller aV'Skjedige den &g den mi- liV1S1Viktige in,teres~r for Poien gamle lØgnpropaganda at vi For da ville selv Dagbladet
nister. Det er uhørt.- - Slikt eller å reiISe spørsmålet Qm eksi- norske NS var antisemitter og ikke våge å krenke folks
noe har en dog aldrri hørt om Sltensen av en uavhengig polsk voldsmenn. Når der skrives rettssans.
likeovertfor en su.~ren statJs- stat. Den tyske riksregjering er om overgrep og brutalitet i
Men det er ikke for sent
regjeI'ing. Jeg må si 8.ette, siden under disse Qmstendigheter derfor Tyskland under krigen, leser ennu. Og jeg mener at det aringen tysker våge:r det utenom innforstått med etter de britiske man gjennom linjene, at de beide vårt kontor utfØrer vilDem. Det er grufullt.
fo:rsllag å ta imot i Berlin en norske NS-folk var medskyl- le ha en ganske annen sjanse'
Dr. Goldstein pekeI'l på betyd- polsk personlighet utrustet med dige, de var med påforbrytel- til å lykkes om man fØrst rydningen: av eIlIfarsoning både med alle fullmaktie'T.
Den regner sene.
det vekk den anstøtsstenen
jødene og med frru\skffiennene med ,at denne utsending vil 31IlNå er det vel en kjennsgjer- som ligger i de gjentatte hetsog bemerker i den fOl'bindelse at komme amsdag 30. august 1939». ning at vi norske NS ikke var bølger mot oss fhv. NS-folk
forbu~dstr'egeI'i.ngen ~ .fo:r lite
Nå stusser ændemannen\ for, mer jødehatere enn andre på grunnlag av medskyld i
fast lIkeoverfQr mange JØder og denne skarpt opptrukne tformu-\ nordmenn og at vi i langt umenneskelige
handlinger
l~eover f~r mange j,ruske. krrav. le:ring . gjØlI1 intrLg.espillet m~. mindre utstrekning godtok under krigen.
p,a langt sikt bel,aster en slIk et- lJangvang,e fiorhandlmger umulig, vold og brutalitet so. m k, am" pLEO.
tergivenhet det tysk-[jødisk~ ror- o'g rive: istykker. ~et fin: nett middel enn våre motstandere.
hold mere enn Te!#aj:l og apen.- med ~vilIoot rergaen.lIJ1gen l Lon- Det var under rettsoppgjøret,
het.
don vIl fengsle Tyskland.
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kende. Når det gJ. elder aVI·sen
innprentet opinionen at alle
av tIdlIgere emb etsmenn Qg yrDet blir ,svart ja på disse spørshar VI· nesten l·kke gJ·ort an·
NS-folk godtok, ja mange
kessoldater, sier Dr. eGQld ste m:
mål. Det skal forhandles åpent net. Imidlertid tar vi like
- Jeg hakler det Ibr en takt- bare hurtig, for man vet jo hvil- deltok i voldsforbrytelsene.
sterkt avstand fra grusomheløshet uten like som medlem aven ke fryktelige hendelser hver eneVi er altså ved målbevisst ter og overgrep hvem der enn
gruppe på 30000 msnneske:r in- ste omdreining av urviseren kan lØgnpropaganda blitt påfØrt har begått dem, og det er her.
nen et stort folk å legge seg boa:t fremkalle ved den polske gI1en'Se. ugjerninger som ingen har forskjellen mellom oss og de
i s:LLke ting. Det er hele det tyske
Sir Nevile Hendel'son beifinnrer gjort seg :;;kyldig i. Og det syfolks sak hvilken J!Las'jamals,ang seg ,igjen i ambasisaden. Han te- nes som det er maktpåliggen- «på den andre side» ligger.
det vil ha, slik som det på den legrrafere~ et kort utdrag av det de å holde den offentlige me- ~ålde dd~ tyske nazister - ja,
annen side er den israelske be- tyske svar til London, og dette ning fast på dette punkt.
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f
p1age mange,
et folk på 80 de konferlanse. Siste avsnitt i stand ra nazistenes overgrep skjØnt deres forbrytelser roi konsentrasjonsleirene som per mot hl·mmelen.
til 90 miliJ.oner kan, man ikk
. , e hans siste meddelelse lød: «Om
h
h
l
en ver annen and ing som
Alt dette vet de folk som
d'I'epe.
i!
det nå bUr €lnl åndepause avhen- t·d
t h
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ger bare av om herr Beck eller S ri er mo
uman e, og med jevne mellomrom setter
J~ halY kXnnrnet
detaljert en annen PQlsk befullmektiget menneskelighet, at våre mot- igang hetskampanjer uhyre
inn på d~intervju~ med dr. kQmmer til Berlin eler ikke.
standere hadde mistet dette godt. Mye av det de foretar
Goldsteimi, f.ordi ~Iabinererns
(Neste gang: Vil polakkene våpen allerede i begynnelsen. seg gjØr de nettopp for å skjuhumane Qg farstandigl1 innstilling
If'orhandle?)
Mange vil si - ja, er ikke le sine egne forbrytelser. For
skjærer som en kniv1ett inn i
meget av det som er blitt på- dem spiller sannhet og rett
røttene på selve jødespønsmålet. ...,....,.~..."...~...,... ført nazistene lØgn og dikt ingen rolle. Det er mere enn
Hadde jødene lagt <lenne itrm- er hans uttalelser et lyspunkt i
naivt å tro at det ville spille
stillinger~ fQr dagen QPP gjennom en amd verden, en verden hvo:r
noen slags rolle for disse protidene, vilde det aldI1i ha eksi- så mange ledende represent'anter langs. Vil den så sant fred og fesjonelle hetsere hva vi sier
ste:rt noe jødespørsmål.
for jødene har gått i spiss,en i den f,orsoning i verden, så er det disse eller ikke sier om krigens gruDet er mulig at de:(fremdeles hatets og forløyethetens hær som lir.jer SQm må fØlges både når somheter. _ Det er ikke på
er en farbar vei langs- de tanke- te:rroris,erer menneskene.
det gjelder jødespørsmålet og an- grunn av våre «grusomheter»
baner SQm dr. Goldstein trekker
Fremfor alt håper vi at den dre brennende spørsmål, og ikke vi er i skuddlinjen.
Red.
opp. Under enhver or9stendighet norske presse vil merke Seg dr. det hat,ets evangelium som i dag
Goldsteins ord og bli klar 'Over er ri€tteSiDiOren foc det offisielle A
. F Ik
L d
den avgrunn den beveger seg, Norge.
ARMINIUS.
l'erter l «O og an »
~ 5. mars 1960
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(Forts. fra s. 5).
vedkommende har vært ungdommer, Qg han spør bladets representant om ikke han og,så skrev
på veggene som barn. Nårr jeg
teruker tilbake, sier han, så var
jeg selv en :tlryktelig rabler.
På spørtsmål om Sltorrabbineren
altså mener at dette med hakekorsene ikke har vært noen dirigert aksjon, svarer han:
_ Det vil jeg ikke si. Jeg sier
bChl'Je at stør!steparten av hakeko~sene
og smedeinIlskriftene
stammer 11m barn og fra psykDPiOlrter, som ikke forstår betydningen av det de foretar seg, eller i ailfall ikke tillegger det hele
noen pol~1Jisk aksent. Men jeg
holder dog ikke en dir1gert aksjam for utelukket.
DSZ: De høyreradikale?
Dr. Goldstein: Naturligvis ikke,
men tverttimot de som har nytte
av gj erniIIgen.
DSZ: Kommunistene?
Dr. Goldstein: J;a', ogiså kommunistene. Det dreier seg j.o .om å
svekke de bånd som binder republikken til Vesten. BundesrepubUkken skal diskriminere's. Tyskland er i dag igjen en faktOI'l i
verdenspolitikken .og hvis det
:ty:kes dem å ta Berlin - og hvis
de harr Berlin, så vil resten av
Bundesrepub1iken sitte finlt i det,
- hvis dette lykkes dal haT k'Ommunismen ved hjelp av et par
hakekors kansje vunnet dette århundres srtørste s~ag.
DSZ: Har De inntrykk av at
tyskerne er mere antisemittisk
innstillet enn andre folk?
Dr. Goldstei.m: Tv€'l1timot. Hellerikke Hitler fant opp ~tisemittismen, og; iallJfial f.or ,seks uker
siden V3[" det her tillands ingen
følbiall" ,anrtisemi,tUSlme. Og, Om. virkelig noen vil være antisemittisk innstillet, så er det hans privatfornøye1se. Man kah dog ikke
re~lere folks tanker.
DSZ: De sier, herr doktoc, at
det fQr seks uker siden ikke fantes noen antLsemittisme. Er det
da en i dag?
Dr. Goldstein: Det vil jeg ikke
med bestemthet utelukke. Iallfall vil det snart oppstå en hvis
det fortsetter slik. Tyskerne er
ikke vakrere enn oss, men heller
ikke he~digere, de er ikke bedre,
da'~,ll·,gere. Man
m =~u hell,,er l·""e
"-"'-<
skal ikke gi dem noen forretter,
men man skal fo[" Guds skyld
ikke frata dem deres rett. De må
få lov til å ånde fritt i eget land.
Jeg spurte' for kort tid siden QPPrørt en prominent mann i denne l'
republikk om da en u'Omskår,en
ikl<e mere tkuUe få Pl ste fritt.
DSZ:
Hadde vi gjort en slik

-

Bak kulis8eDe:

iJ

bernerkningj,', .s,å .satt vi allered",e
feng1Se1 .og hadde vi holdrt spørsmå1et for berettiget, Så ville vi
bU innespeiW:'et.
Dr. Go1d~tein: Beklagelig nok.
Jeg sa nylig til en hØyere dommer, 'Og jeg gjentar det i dag:
«Dere ernben feiginger». Under
krigen var dere helter og aven
beundringsverdig tapperhet. Dog,
alle de tapre er åpenbart døde.
Hvor er da de rnilliameI' SQm
urokkelig kastet seg mot bomber, .flammekas,tere, panservogner og kanoner?
Og han fortsetter:
_ Hver måned SQm en dumri-
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,Hans Egede Nissen:

Noe." store «Hvis»
j

pA LEMMEN
I dagens forrykte pressedebatt opptrer stadig et mystisk
apparat, i norske fengsler populært kalt lemmen. Lemmen
er en kombinasjon av det
middelalderlige torturinstru ment tvangstrøyen og en madrass. Det brukes for å nøytralisere farlige fanger og er
etter justitsminister Hauglands mening et hensiktsmessig forsvarsmiddel mot visse
fengselspasienter . Fengselslegene er enig heri.
Men det er ikke pro eller
contra lemmen dette skal
handle om, å drØfte fengselsreformer i en tid hvor verden
Roosevelt og Churchill bragte resten av Europa på lernrnen
går mot et pandemonium et inferno a v hydrogen og koboltredsler, det er et fåfengt ter allting på hodet ved å gjø- jo være verd å minnes at aviforsØk på å spille humanister re samfunnet til syndebukk sene fra januar til april 1940
av mangel på ekte humanis- og forbryterne til kliniske pa- hver dag var spekket med
me, som jo bør og må gå ut sienter. Kunne disse «antifa- trusler om krigens utvidelse
på å redde det gode og leve- seister» lese innenat, burde de til Nord-Norge og malmfeltedyktige, berge nasjonens ver- ta for seg Henrik Ibsens ne i Kiruna. - Og man kan
Brand, tredje akt, og lære umulig forestille seg at «en
'<lifulle elementer.
forutseende utenriksledelse»
Forbrytervennligheten, som utenat:
~Hum{ln,
ja
dette
slappe
ord
helt
overså at England hadde
så visst ikke generer seg for
erklært Tyskland krig 3. sepå gjøre svart til hvitt, kalle er feltrop for den hele jord,
det gode ondt og det onde med det hver stymper hyller tember 1939, selv om utengodt, synes å være en sivilisa- til at ingen dåd han tør og rikskomiteens formann C. J.
vil».: Hambro erklærte at Tyskland
sjonssykdom, et degenerasj onsfenomen som i større og Men det er sant. Henrik lb-, ikke ville ha ett fly utenfor
mindre grad herjer Vestens sen er jo bare gymnasiepen-' Tysklands grenser en måned
stater. Følgene er uberegneli- sum i dag. Tidens litterære: etter krigens utbrudd og at
ge, men det er klart for alle guder er Ask Burlefot, Jensen; man derfor må anta at Tyskseende at resultatet in summa og kompani. Ibsen er lagt På' lands krigspotensial ble krafmå bli en veik nasjon, for en lemmen og den ekte humanis- tig undervurdert.
kjede er aldri sterkere enn det me med ham.
Men det er meget mer
Og det var dog KOht, som i
enkelte ledd i kjeden, det er
e som.
.
I t · Ire.
er
lagt
pa
lemmen.
sannhet
sm
nasJ()fi8. roman 18 -pen-et faktum,· som ikke kan lyveseller dialektisk bortfor- og rett f. eks. Hva sier Halv-· ode med stuttbrok og sylvtolkes eller repareres med for- dan Koht i sin bok «Norsk k~apper hadde skrevet: O~
slag om kj emisk krigfØring utanrikspolitikk fram til 9. kJem nokon fram and og VII
mot uregjerlige fengselspasi- april 194{l». Han taler om hv umbord og styra den skuta
enter, selv om tåregass har det hendte ham om kvelden:' vår, då manar flagget med
gjort så mangt et fengsels- april 1940. Jeg tillater meg å ~te:ke "ord, her n~rdmenn
opprØr til en fjasko. Nå ten- sitere de avslØrende setnin- aleme ra~». ~llerede l 11913 sa
kes det ikke på tåregass, men ger: «Elles synes det tydeleg prof. GJelsvIk betegnende:
på barbitur-sprøyter som for- at noko må ha klikka i hjer- Det. er lenge s~den Koht var
øvrig vel heller skulle være nen min den kvelden. Det var nasJonal. MarXIsten Koht ble
brukt mot falske humanister kombinasjonsevna som svik- ~m av de ledend~ krefter med
med deres schizofreni og hal- ta». Vi har bare å erklære oss a. legge No~ge .pa l.emmen" ved
enige med Koht at det klik- sm undervlsnmg l den tapelusinasjoner.
ket for ham, me~ det var ik- lige marxisme, som medførte
Det er usvikelige tegn på ke bare for ham det klikket at Snorre og hele kongerekundergangsmentalitet
når i det Øyeblikk ikke det kjære kene kom på lemmen til forverdinormer
klinger
like England (den rette sida) ryk- d.e l .fo~ klas~ekaJ?P og m~te
falskt som atonalmusikk. Og ket inn, men at det var Tysk- nal1stlsk hlstoneoppfatnmg.
und~rsØkes
nærmere hvem land som kom en makt de al- Det er ingen Gud og Halvdan
det er som opptrer som feng- lerede hadde tatt avstand fra Koht er hans profet, lØd sigselsreformatorer i humanis- ved episoden i JØssingfjord og nalet.
mens navn, så oppdages at
enn mere ved å utlevere den
Og så kom Koht og hans
samtlige aktive på et unntak
norske handelsflåte til Eng- discipler hjem til Norge i 1945
nær finnes på Dagbladets land 11. november 1939, selv- for å straffe dem strengt og
arena, dette de hundrede amom det skjedde i skipsreder- rettferdig, hvis hjerne ikke
bivalensers paranoide organ.
forbundets navn.
klikket i 1940 og hvis kombidet materialiserte Inferno og
Og så får vi ikke glemme at nasjonsevne ikke sviktet. De
en generalnevner for alle hoKoht selvsamme dag 8. april i hadde med seg rettsregler
dejegere og satansdyrkere j
Stortinget sa de klØven de som var ukjent i tidligere
dette landet. I denne smukkE'
sterke ord: «Vestmaktane fØ- norsk og vest-europeisk rett.
maskerade opptrer alle disse
rer krigen inn på norsk terri- Det var orientalsk jus man
Fellow Travellers og lyserØtorium fordi dei meiner at dei doserte i marxistisk regi.
de intellektuelle fra det røde
dermed lettare skal vinne kri- Grunnloven med sine mennekapell kamuflert som huma- gen». Koht peker likeledes på skerettighetsparagraffer var
nister, de opptrer i saueham
et England vil bryte folkeret- etter engelsk syke blitt redumen de er i virkeligheten gluten for å vinne seir for den sert til en formalitet. Grunnpende ulver.
samme folkerett og at det er loven var lagt på lemmen. Det eneste som er tilbørlig lett å se hva slags moral som 100.000 norske kvinner og:
og rettmessig er å rive karllE;- her nyttes. Churchill burde jo menn kom på lemmen som l
valsdrakten av dem. Disse ul-o hvisket vennen Koht et litet fØlge av dette orientalske
ver i fåreklær er med å rivf' ord om å provosere Tyskland. rettsoppgjør. Men ikke nok
ned respekten for lov og rett, Hvor meget a v det her som er med det. Etter seiersrusens
synd og skyld, ansvar ol! dårlig teater, og hvor meget klØe kom den sure svie. Det
straff, i sin schizofrene for- som er ekte og kategoriSk det viste seg at seierherr(,:1~ :n0"brytertilbedelse, hvor de set- får stå hen. Men det kunne sevelt og Churchill h:1:1c:,.~
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(Forr... fra. s. 4:).
behageligere hvis vi ikke
var truet av kommunismen
i det in.ele tatt? Vi ville hØyst
sannsynlig ikke ~ært det hvis det ikke hadde vært for
den ~nnen verdenskrig.
I sårmhet, var den krigen
umaken verdt?
J
Så lan~t «Daily News». Det
var i 1995. Vi er nu kommet
til 1960. Hvordan er situasjon2n nu? Går utviklingen den
rjktige v~i? Veddemålet er ik-:kG lenger så sikkert.
Vestens folk er redde, redde
for hva ,{le selv har laget i
stand. ;.
Det gj e~der ikke lenger bare
å leve (rqpe på levestandard),
men å 0'ierleve.
Hele dyt norske folk vet i
dag, enten det nu smaker å
erkjenne, det eller ikke, at
rettsstatep er tråkket under
føtter. ~n må som første
skritt gjepreises, ikke for vår
skyld, vi quislinger, men for
hele folk~s skyld.
Hva har vi en konge til hva har '\)i et Storting til?
'}

Olaf Holm.

RS! Det ser ut som Truman

har lest i.en bok som heter
«Russlanch og Vi» bedre enn
forfatterens landsmenn.

~
~,~--

_ _ .- .- .- - bragt resfune a v Europa på
lemmen.
Og siden 1945 har Fellow
Travelletg:. og lyserØde intellektuelle Jføktet sitt kall som
lysfornekt,.ere og kamuflert
som antif%scister rast mot alle nasjon~lister med Norge i
sitt hjert~. Det gir grunn til
ettertank(t at det er utregnet
de samme;kretser, som vil ha
sam tlige na,sj onalister og antimarxister på lemmen, disse
er det nå som skriker seg hese i hum~nismens navn på å
behandle ~nderverdenens heloter som, gentlemen, mens
ungdomskriminaliteten øker.

~, H. Egede Nissen.

FLUOR
I

Kva ,ingen veit no

Blir de falne -?
(J"or"U. frø •• Sl.

og hvile under granitten i De
falnes dal.
Dette ville fØles som en
uendelig lettelse for utallige
spanjere, som har sørget over
at deres kjære hviler i fremmed jord. Og for Russland
ville det kanskje, nå da Sovjet
med så mange vakre ord viser
så megen god vilje, være nyttig å vise den gode vilje i konkret handling. Det burde da
være formålstjenlig å sende
tilbake støvet av dem som falt
på steppene som riddere i Eln
ides tjeneste.
Vi er sikre på at de en gang
skal vende hj em. Og i Spania
skal da De falnes dal åpne sine enorme porter for dem og
ta imot dem i granittens og
ærens kommunion.
Vicente Tal6n.
>

..-.~..-._~..-...-.

det. Men no viser det seg at
arbeidarane ved sukkerfabrikkane har gode tenner. Sa stod der i bladet, - tar ein
tysk videnskapsmann og legger tenner i sukkeroppløsning.
Då han tar dei uppatt etter
nokre dagar er dei like fine.
So legg han tenner i gjæropplØsning og ganske snart vert
emaljen på tennene tært».
I wienerbrød serleg har ein
både sukker og gjær, etter dei
er stekte, og det skulle vel bli
god sats på tennene.
_i~kulle sikkert gå an for ein
vantru å legga ei tann i sukker- og gjærblanding.
Og so var det also det då
at under krigen bakte ein ikke brØd med gjær, men med
sur og det er noko heilt anna.
L.
Arkitekt

HUSTAD

Bærumsv. 5, ø. Ullern
Telefon 55 61 29 - Oslo

Oslo Stigefabrikk
Inneh. ALF T. LUNDE,
Mosseveien 8, Oslo
priv. 670779
Skyvestiger oljet ml cadimerte beslag. Takstiger av
jern, malertrapper og heisblare loftstrapper.
Tlf. 688817,

Dei snakkar om fluor _ det
skal vera so godt for tennene
__ men rundt aluminiumsfabrikken i Adal har bØndene
funne kyrne sine ihopdotne
utpå beitene. FØtne har ikkje
klart å bera de i, bein i morkAnnelise Parow
na av ffuorforgiftning. Og
TANNlNNSETNING
dette skat vera so godt for
Trondheim
tennene. !tan ikkje ein almlnneleg mann begynne å lure. Gisle Johnsonsgt. 5 - V. LadeEr det hinmannen som er ute
moen kirke - Voldsminde
og går? "
Men orr? tennene er det ein
TANNLEGE MAAMOEN
ting som ingen veit no. I BaHansteensgt. 2
keritidend e stod der ein gong
Tlf. 444333
før krigen: <Er det gjæren
som Ødelegg tennene til baTannlege
karane?:. _ For bakarane var
MARTIN KJELDAAS
kjend forJi ha dårlege tenner.
Hansteensgt. 2
Det har 'Vore antatt at det
er søtsa~~ne som har gjort
Tlf. 447554
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«Den uundgåelige hvite
mann» er forsvunnet
FREMMEDELEMENTER I
SOVJETSAMVELDET
I begynnelsen av februar
ble det i Sovjet offentliggjort
resultater fra den folketelling som ble foretatt pr. 15.
januar ifjor. Tallet på tyskere i Sovjet oppgis til 1,619.000,
men det er å anta at det virkelige tall ligger på omkring
2 millioner, fordi mange tyskere skjuler sin herkomst.
Tallet på jØder oppgis til 3
millioner. Både tyskere og
jØder er i Sovjetsamveldet
utsatt for alvorlig diskriminering, delvis for den rene
forfØlgelsen.

*

*

SOVJETS PANSERVAPEN
I Sovj etsamveidet blir det
nå årlig produsert 5.000 pansere, forteller Deutsche Soldaten-Zeitung, som anslår
den rØde armes samlede beholdning av innsatsberedte
pansere til mellom 28.0GO og

O

Slik skrev den hvite mann engang historie. Bildet er hentet fra
praktverket «Kameraet forteller historie», som kom på Dreyers
Forlag for et år siden. Det er det første virkelige krigsfotografi
nnder bevegelse. Det ble tatt da et engelsk infanteriregiment The
Worchestershire Regiment gikk til angrep vedl Norvals Point i

USA's NYE PRESIDENT
I USA blir det fremholdt
offen tlig at ingen amerikansk
presidentkandidat vil ha sjanser til å bli Eisenhowers efterfØlger hvis han ikke står seg
godt med Krustsjov. I den
forbindelse henvises det til
Nixon, som Eisenhower også
Ønsker som sin efterfØlger.
Nixon opptok en nær kontakt

med KrustsLoV under RUSS-I
landsbesøket og bare fremtiden kan vise hva de der ble
enige om med hensyn til delingen av Europa. Det er vel
dessverre all grunn til å tro
at komedien med hakekorsene og all den andre hetsen
mot Tyskland og mot nasj 0nale krefter som kan tenkes
å motarbeide den påtenkte
utVikling .er et ledd i forberedeisen til det store utsalg
av amerikanske interesser i
Europa. Men likevel er det
vel et stivt stykke åpent å
medgi at valget av statsoverhode i USA er aVhengig av
om Kreml liker valget!

1901

32.000.

stina i en jØdiSk og en arabisk stat 29. november 1947
Heller ikke vil de USA 14. mai
1948 ha anerkjent den nyopprettede stat Israel 10 mi!lutter efter at Ben Gurion
hadde lest opp dens uavhengighetserklæring.

*

OG JØDENE.
Vi nevner på annet sted
i dagens avis det oppsiktsvekkende intervju storrablner dr. Goldstein har gitt
Deutsche Soldaten-Zeitung.
Bladet «Volksbote», som er
organ for de fordrevne tys-,
kere og som også står Adenauers parti nær, skriver i forbindelse med dette intervju:
«Vi kommer i denne forbindelse til å tenke på de ord.
som i en annen sammenheng
ble sagt aven embetsmann i
Bonn: Det finnes sannheter'
som bare en jØde kan uttale
i Tyskland idag. Dr. Goldsteins ord inneholder en slik
sannhet.
TYSKA.~D

*

*

TOPPEN AV RØD
MON DET?
hvit mann eller pine ham hvis ..UANSTENDIGHET
bygget opp Europa. Og dette han ble fanget.
ver som grunnla Russland og
Det jØdiske. bla~ Jewish
I Italia sitter fremdeles 15
er ikke et produkt av europeMed dette var dØdsstØtet at det alltid var europeiske Speetator angrlp~r l en artik- år efter krig~ns avslutning
isk kultur, det er akkurat om- gitt for den hvite mann som fyrstehus som hadde hersket keI avdØde presldent Roose- den hårdt sårede tyske mavendt. Kulturen kom fØrst da verdens herre. Respekten og der. Glemt var også Tsjaikov- velt. Arti~len slår fast at jor Walter Reder innesperret
der var skapt et Europa og til ærefrykten var for alltid ski, Glinka, Mussorgski, Tol- Roosevelt ikke var noen til- ,som «krigsforbryter» efter en
dette Europa sluttet ogSå det borte.
stoi, Dostojevski, Turgenjev, henger aven jØdisk stat i Pa- rettergang som trosser enrussiske folk seg under Peter
Hvis det var noen tvil om Puschkin og Gogol. Ingen av lestina. En kan anta, skriver hver beskrivelse og som
den store (1672-172,5).
det, ble tvilen ryddet av veien disse var asiater. Glemt var bladet, at hvis Franklin D blandt andre den britisk~
Fra sjØmaktene dro de med Verdenskrig Il da det også at tre fjerdeparter av Roosevelt hadde sittet i Det jurist Veale har angrepet
menn ut som skapte koloniri- gamle konsortium støttet av den europeiske folkediktning hvite Hus istedenfor Harry sterkt. De rØde, som forsØker
ker og erobret verden. Tysk- ikke-europeiske krefter atter tilhører Slaverne.
Truman, så vil de FN ikke ha å smugle sin propaganda inn
_ _ _
stemt for en deling av Paleland var ikke med. Det var gikk til krig for å slå ned folblandt tyske soldater og ofhjemme og passet huset da ket i sentrum.
Tysklands nederlag i 1918
fiserer har nå begått den
det nu som før var Europas
Versailles-Europa var bare ble også Europas nederlag. skurkestrek å sende ut dette
Slagmark. Det var tilslutt på den fØrste etappe av 'Europas Tysklands oppstykning i 1945 har skapt den moderne tek- propagandamateriel med makanten av total utslettelse da selvødeleggelse. Ar 1945 ble ble også oppstykningen av nikk. Det disponerer over de jor Reder som avsender. En
tredveårskrigen (1618-1648) jernteppet skjøvet videre til Europa.
vitenskapelige institutter og a v forsendelsene kom også til
hadde redusert dets folketall Elben. Og i de seierrike hoMen man har ikke lært det maskinelle utstyr som Reders gamle mor. Major Refra 18 til 3 millioner. Mens vedsteder ble russernes frem- noen ting i Rest-Europa, sier denne intelligens kan sette der som er underrettet om
sjømall:tene fikk kolonier _ marsj feiret med dundrende Peter Kleist. Man vil ikke for- inn og utnytte. Europa ville affæren erklærer indignert.,
ble rike og mektige, måtte fester.
stå at et tilbaketog fra ver- utgj Øre en kraft som såvel 1 at han naturligvis ikke har
tyskerne slite, sulte og slåss
Ingen forstod hva som var densherredØmme til en grense fred som i krig ville la alle hatt noe med forsendelsen å
og holde fronten mot øst.
hendt. Selv om de bare hadde Vilna-Lemberg og derfra til andre makter på jorden etter gJøre.
Slik var gjennom tiderne gjennomgått den mest be- en grense Llibeck-Passau og seg. Hva sier soldaten til det?
alltid tyskernes skjebne.
skjedne folkeskole måtte ar- Wien peker på en retning som
Soldaten sa : Av 300 millio- I
_ _ _
rangørerne av «den endelige
A verter i
tar sikte på London-Brlissel- ner mennesker kan man grovt
I 1870 erklærte Frankrike verdensfred» kunnet regne ut Paris og Bonn. Når allerede regnet stille opp en hær på I FOLK OG LAND!
Preussen krig idet det håpet hva resultatet ville bli. Natu- linjen Vilna-Lemberg av an~ 30 millioner mann hvis situa- ___~________- !
å .få med seg de syd-tyske ren tåler ikke tomrom. Da svarslØse drØmmere kunne sjonen blir alvorlig. Og alvorstater mot preusserne. Men Tyskland og Japan forsvant, bli betraktet som evigvarende lig har den nu vært i 12 år. I
det gikk anderledes. Alle tys- måtte tomrommene fylles og - kan bare en sinnsyk eller disse 12 år er det samlede
OG
ke stater samlet seg om da Vesten under sin rosarøde en av Moskvas hjelpere skrav- Vest-Europas styrke stadig
Kierschowsgt. 5, Oslo
Preussen. Frankrike ble slått intelligens hverken hadde le om at linjen Llibeck-Pas- blitt svakere og i England og
Telefon 37 76 96
- og de tyske stater gikk vilje eller kraft overtok sau-Wien vil vare til evig tid. Frankrike strever vi i dag med
Boks 3214
sammen og Skapte Det tyske «østen» arbeidet.
Det er bare et spørsmål om å gjøre styrkene mindre, noe
Abonnementspriser:
Keiserrike.
- - tid når denne grense begyn- som også gjelder for VestKr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr.
Da dette Keiserrike forsøkte
Det forbausende var den li- ner å vakle, når den ruller Tyskland. Men kampverdien
halvår. Sverige Og Danå få sin del av verden møtte kegyldighet hvormed Europas videre. Retningen er stukket stiger, sier noen. Dette kan
mark:
kr. 29,- pr. år, kr.
det hatsk motstand fra de na- folk tok imot dette sammen- ut. At det vil skje er sikkert. passe for det rent tekniske 14,50
pr.
haLvår. Utlandet
sjoner som allerede hadde brudd av.deres makt, sier Pe- Usikkert er bare når det vil skjØnt det samme naturligvis
forØvrig: kr. 33,- pr. år, kr.
også
kan
sies
om
den
annen
benket seg ved grøtfatet. - ter Kleist. Man vennet seg skje.
16,50 pr. halvår. I nøytralt
Giftpropagandaen begynte og hurtig til å ha mistet lederSkal vi inntil da beskjeftige part. Men en avdelings kampomslag
kr. 35,- pr. år, kr.
det ble tilslutt dannet et kon- stillingen i verden. Man bryd- oss med å hØyne vår leve- verdi er mindre avhengig a v
17,50 pr. halvår.
kraften
i
sprenggranat
ene
sortium for å slå Tyskland ned de seg heller ikke om at Euro- standard eller finnes der noen
Løssalg 65 øre
hvilket også lykkedes etter 4 pas grense ikke lenger var ved mUlighet til å utnytte denne enn a v kraften i avdelingens
hjerter og den - er jeg redd
Annonsepris :'
års krig (1914-18) og etterat Ural, men slo seg tilro med at tiden bedre?
for - synker i takt med det
32 øre pr. millimeter
konsortiet -- som ikke klarte den skulle være langs østover en spalte.
det alene - hadde fått hjelp grensen til de baltiske stater,
Peter Kleist har hatt en synkende tall på våre diviSjOner.
Grunnen
til
dette
ligger
Bruk
postgironr. 16450.
av den ikke-europeiske stat Polen og Rumenia. Russland samtale med en fransk geneikke på det militære felt. De
USA og hundre tusener gule, ble ganske enkelt avskrevet, ralstabsoffiser og sagt:
Utgiver A/L Folk og Land
brune og svarte hjelpetropper Isom hørende til Asia og at det
Det frie Europa teller 300 kan selv undersØke hvor den
Sambandstrykkeriet
som fikk vite at det var en alltid hadde Tært slik. Man millioner mennesker. Det di- ligger».
Oslo
Konrad Sundlo.
I
god gjerning å slå ihjel en glemte at det Tar Skandina- sponerer over de hodene som
/J.

1).

I

SN

(Forts. Ira

I
I
I

FOLK

LAND

